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SYVAS vervangt Web-ELAN
Een duidelijk overzicht voor u als gebruiker

Op l juli 2021 is het notariaat geïnformeerd door het Kadaster over SYVAS (het elektronisch
aanbieden van stukken) als vervanging van Web-ELAN. Om het notariaat op weg te helpen
hebben wij hieronder een overzicht gemaakt van de voorwaarden die het Kadaster stelt om
gebruik te kunnen maken van SYVAS. Naast het scannen is ook het beveiligen en beheren
van vitaal belang voor uw processen. Documenten die u vandaag niet correct opslaat leveren
morgen een probleem op. Daarom hebben wij bij L&N Document Solutions een aantal slimme
oplossingen speciaal voor mensen werkzaam in het notariaat gebundeld.

OCR Scanner

Een van de eisen van SYVAS is dat er geen afbeeldingen staan in de stukken die toegestuurd
worden naar het Kadaster. Daarom moet gebruik gemaakt worden van een OCR-scanner voor
het scannen van de documenten. OCR-scanner betekent Optical Character Recognition, wat
het mogelijk maakt om scans om te zetten in tekst in plaats van afbeeldingen. Hierdoor kan het
Kadaster de inhoud van de stukken controleren op aanwezigheid van persoonsgegevens zoals
BSN. Deze mogen namelijk niet in bijlagen vermeld staan. Het Kadaster stelt ook eisen aan de
versie van de aan te leveren PDF-bestanden.
Wij bieden hiervoor twee oplossingen aan:
1) Scan extension OCR kit; deze zal op de printer geïnstalleerd worden. Qua gebruik zal er
niets veranderen.
2) Follow-me printen inclusief OCR; naast OCR een volledig beveiligde manier van printen
inclusief OCR functionaliteit. Ideaal voor als er meerdere printers staan of er meerdere
locaties zijn.

De voordelen op een rij:
•
•
•
•
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Eenvoudige en intuïtieve bediening gewoon vanaf uw printer
Uiterst betrouwbare tekstherkenning
Herkent en formatteert automatisch cursieve en onderstreepte tekst
Snel opzoeken van bestanden (full-text/zoeken op inhoud)

Scan Extension OCR kit
Met deze functie voegt u eenvoudig OCR-functionaliteit toe aan uw printer
of multifunctional. Gescande afbeeldingen van tekst worden omgezet in
voor de computer leesbare tekst. Deze extra functionaliteit is met name
bedoeld voor kantoren die over het algemeen geen omvangrijke
scanopdrachten hebben en waarbij documenten gescand en doorzoekbaar
gemaakt moeten worden. Tijdens het scan- en OCR-proces is de machine
namelijk niet beschikbaar voor het printen, kopieren of scannen van andere
documenten. Voor grotere scanopdrachten en hoge volumes adviseren wij
u te kiezen voor de follow-me oplossing MyQ waarbij tegelijkertijd al uw
documenten beveiligd zijn tijdens het printen.

Voor kantoren die werken met meerdere printers en/of vestigingen
moet er per printer een OCR functionaliteit aangeschaft worden.
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Beveilig & beheer uw
documentenstroom
met MyQ

Met MyQ beschermt u uw vertrouwelijke
gegevens en houdt u controle over uw
printkosten. Bovendien verlaagt u de totale
document outputkosten. Dankzij de
Print & Follow functionaliteit worden alle
opdrachten op de server vastgehouden en
kunnen ze op de machine van uw keuze
veilig worden afgedrukt. Daarnaast biedt
MyQ uw kantoor de mogelijkheid om ongebruikelijk printgedrag of printvolume te
detecteren en hierop beleid te voeren.
Beveiligd printen, data encryptie
(beveiliging) en Print & Follow
functionaliteiten verzekeren u ervan dat
de toegang tot documenten en het printen
ervan alleen mogelijk is door bevoegde
personen.
MyQ onthoudt uw meest gebruikte instellingen en biedt deze aan zodra
u inlogt op de printer
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Beveilig uw
documenten

1

AUTHENTICATIE

2

BEVEILIGING

3

EFFICIËNT
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Printen, kopiëren en scannen begint pas nadat de gebruiker is
ingelogd op de machine. Authenticatie kan plaatsvinden door
middel van verschillende methoden die aansluiten op uw
veiligheidseisen.

Beveiligd printen, data encryptie en Print & Follow
functionaliteiten verzekeren u ervan dat de toegang tot
documenten en het printen ervan alleen mogelijk is door
bevoegde personen.

MyQ biedt uw organisatie de mogelijkheid om ongebruikelijk
printgedrag of printvolume te detecteren en hierop beleid te
voeren.

EENVOUD

Met Secure & Easy Scan kunt u met één klik handelingen
verrichten die eenvoudig te beheren en te gebruiken zijn.
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Beheer uw
documenten
Waar draait TASKalfa om? Het antwoord ligt in de term zelf. De
combinatie van de woorden ‘TASK’ (taak) en ‘alfa’ (eerste) drukt
uit dat elke individuele taak altijd met de hoogste prioriteit en in de
beste kwaliteit wordt uitgevoerd.
Ontworpen voor een veeleisende werkomgeving en een steeds
veranderende manier van werken. De gebruiksvriendelijke, veilige
productieve TASKalfa serie is voorzien van een 10,1 inch touchscreen. Daarmee krijgt u eenvoudig toegang tot alle functies. Deze
modellen zijn uitgerust met diverse beveiligingsfuncties. Binnen het
notariaat worden vooral de dual scanner*, de 7 vak mailbox** en de
uitgebreide beveiliging*** op prijs gesteld.

*Dual scanner
De dual scanner scant een dubbelzijdig bedrukt document in 1 doorgang.
Dat betekent dat het papier niet wordt omgedraaid in de scanner. Hierdoor
bereikt u een veel hogere betrouwbaarheid, meer snelheid en daardoor
meer efficientie.
**7 vak mailbox
Uw documenten uitgeprint en meteen gescheiden van elkaar? Met de
mailbox aan uw printer kiest u voor gescheiden printen waarbij iedere
medewerker zijn of haar eigen uitvoerbakje heeft. Als u alle documenten
ook wil beveiligen dan is dit eenvoudig te combineren met onze
follow-me printoplossing MyQ.
***Beveiliging
Iedere TASKalfa multifunctional is uitgerust met diverse beveiligingsfuncties. Dit zorgt er o.a. voor dat al uw data op de harde schijf beveiligd
is, waardoor uw data niet door derden uitgelezen kan worden. Een veilig
gevoel!
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de route naar ’n

Slimme werkplek
technische innovaties en mogelijkheden
voor het kantoor van vandaag

PERSOONLIJK

Door onze platte organisatiestructuur kennen wij korte
communicatielijnen en kunnen wij u snel en doeltreffend helpen. Geen lange wachttijden en snel weer operationeel. Wij kennen al onze klanten, zijn persoonlijk
betrokken en komen onze afspraken altijd na.

FLEXIBEL

U kunt bij ons kiezen voor koop of huur.

100% TRANSPARANT

Heldere afspraken en zaken doen zonder verrassingen.
Bij ons geen kleine lettertjes en onverwachte meerkosten. Wij rekenen huur en servicekosten zonder jaarlijkse
indexering. Als u bij ons een contract afsluit dan weet u
vooraf precies wat de kosten tijdens de gehele
contractduur zullen zijn.

SNEL

Goede service en snelle oplossingen staan bij ons centraal. Daarom werken wij met onze eigen technische
dienst. Zo kunnen wij snel en adequaat reageren op
mogelijke storingen. Wij zijn niet afhankelijk van dealertechnici en kunnen u op deze wijze altijd 100% service
verlenen.

PROACTIEF

Met ons unieke geautomatiseerde
servicemanagement-systeem monitoren wij uw
printerpark op afstand en bevoorraden wij proactief uw
tonervoorraad. Bij eventuele storingen zijn wij uiterlijk de
volgende werkdag ter plaatse. Zo blijven uw machines in
topconditie en verhogen wij de kwaliteit en continuïteit
van uw bedrijfsprocessen, zodat u ongestoord kunt
blijven printen en scannen.
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